
1. പ്രവേശന നടരടികൾക്കായി അനുേദിച്ച തീയതികൾ (കവാട്ട 

തിരിച്ചുള്ള / വകാഴ്സ് തിരിച്ചുള്ള) ചുേടട ടകാടുത്തിരിക്കുന്നു.  

2. ചുേടട രരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ തിയതികളുും, 

സമയരരിധികളുും, മാർഗനിർവദശങ്ങളുും േിദയാർത്ഥികൾ 

രാലിവക്കണ്ടതാണ്. 

3. എല്ലാ അവരക്ഷാർത്ഥികളുും അവലാട്്ടടമന്റ് ലിസ്റ്റിൽ 

അേർക്കു അഡ്മിഷൻ പ്രപ്കിയയിൽ തുടർന്ന് രടെടുക്കുോൻ 

താത്രരയും ഉടണ്ടെിലുും / ഇടല്ലെിലുും അേരേരുടട 

താത്രരയും (ഇന്ടപ്ടസ്റ്) ഒക്വടാബർ ഇരുരതാും തിയതിക്്ക 

മുൻരായി വരഖടെടുവത്തണ്ടതാണ്. താത്രരയും 

വരഖടെടുത്താത്ത അവരക്ഷാർത്ഥികൾക്്ക    രിന്നീടുള്ള 

പ്രവേശന പ്രപ്കിയയിൽ രടെടുക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല. 

4. അവലാട്്ടടമന്റ് പ്രപ്കിയ രൂർണ്ണമായുും ഓൺലലനിൽ 

ആയതിനാൽ, ഒരു ലൈനാമിക ് അവലാട്്ടടമന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് 

സ്പ്കീനുും, അതിൽ എല്ലാ വകാഴ്സിന്ടറയുും കവാട്ട തിരിച്ചുള്ള 

നിലേിടല പ്രവേശന സ്ഥാനങ്ങളുടട തത്സമയ അര്വൈറ്റ് 

കാണാൻ കഴിയുും. എല്ലാ േിദയാർത്ഥികളുും അേരുടട 

അക്കൗണ്്ട ഓവരാ രപ്രണ്ടു മണിക്കൂറിടലെിലുും 

രരിവശാധിക്കുോൻ നിർവദശിക്കുന്നു. 

5. േിദയാർത്ഥികൾക്്ക അേരുടട അക്കൗണ്ടിൽ ലൈനാമിക് 

അവലാട്്ടടമന്റ് സ്റ്റാറ്റസ ് സ്പ്കീനിടല അേരുടട സ്റ്റാറ്റസ ്

അനുസരിച്്ച വചായിസുകളിൽ നിന്ന് തിരടെടുക്കാേുന്ന 

വകാഴ്സു കൾ കാണുോൻ സാധിക്കുും.  

6. േിദയാർത്ഥികൾ അേരുടട അക്കൗണ്ടിൽ “സ്ഥിരീകരിച്ച” 

(ഓെൺ) വകാഴ്സു കൾ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 

സവീകരിക്കുകവയാ / നിരസിക്കുകവയാ ടചയ്യണും. 

7. േിദയാർത്ഥികൾ വചായിസുകളിൽ നിന്ന ് വകാഴ്സ ്

സവീകരിക്കുകവയാ / നിരസിക്കുകവയാ ടചയ്യുവപാൾ, 

താടഴരറയുന്ന കാരയങ്ങൾ പ്ശദ്ധിവക്കണ്ടതാണ്: 



a. ഒരു േിദയാർത്ഥി ഏടതെിലുും വകാഴ്സ് സവീകരിച്ചാൽ 

i. ലഭ്യമായ രട്ടികയിൽ നിന്നുും ഒരു വചായ്സ  ്േിദയാർത്ഥി 

സവീകരിച്ചുകഴിൊൽ, താടഴയുള്ള എല്ലാ 

വചായിസുകളുും അേരുടട ടപ്രാലൈലിൽ നിന്നുും 

നിരസിക്കടെടുകയുും വയാഗയതയുള്ള അടുത്ത 

േിദയാർത്ഥികൾക്്ക അേസരും നൽകുകയുും ടചയ്യുും. 

ഭ്ാേിയിൽ േിദയാർത്ഥിക്്ക താഴ്ന്ന വചായിസുകളിൽ 

നിന്ന ് മറ്റ് വകാഴ്സു കൾ തിരടെടുക്കുോൻ 

സാധിക്കുകയില്ല. 

ii. ഒരു േിദയാർത്ഥി ഒരു വകാഴ്സ ് സവീകരിച്ചാലുും, 

അേരുടട ഉയർന്ന വചായ്സുകളിൽ സീറ്റുകൾ 

ലഭ്യമാകുന്നതിനനുസരച്്ച, േിദയാർത്ഥികൾക്്ക ആ 

വകാഴ്സു കൾ തിരടെടുക്കാേുന്നതാണ്. 

b. ഒരു േിദയാർത്ഥി ഏടതെിലുും വകാഴ്സ് നിരസിച്ചാൽ: 

i. ഒരു േിദയാർത്ഥിക്കു നിരസിച്ച വകാഴ്സു കൾ 

ഒഴിടകയുള്ള, മറ്റു വകാഴ്സു കളിൽ സീറ്റുകൾ 

ലഭ്യമാകുന്നതിനനുസരച്്ച അേരുടട മറ്റ് 

വചായിസുകൾ തിരടെടുക്കാൻ അേസരും 

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

c. ഒരു േിദയാർത്ഥി തൻ്്ടറ  ടപ്രാലൈലിൽ വകാഴ്സ് 

ലഭ്യമായതിനു വശഷും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 

പ്രതികരിച്ചിട്ടിടല്ലെിൽ: 

i. ആ േിദയാർത്ഥിയുടട എല്ലാ വചായിസുകളുും 

നിരസിക്കടെടുകയുും, രിന്നീടുള്ള പ്രവേശന 

അവലാട്്ടടമന്റുകളിൽ അേർക്കു രടെടുക്കാൻ 

കഴിയുകയുമില്ല. 

8. േിദയാർത്ഥികൾ  ഒരു വകാഴ്സ് തിരടെടുത്തുകഴിൊൽ, 36 

മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ താടഴ രറയുന്ന വരഖകൾ അവലാൈ് 

ടചയ്യണും: 



a. ൈിപ്ഗി സർട്ടിൈിക്കറ്റ് അടല്ലെിൽ ടപ്രാേിഷണൽ ൈിപ്ഗി 

സർട്ടിൈിക്കറ്റ് 

b. ൈിപ്ഗി മാർക്്ക-ലിസ്റ്റ ് അടല്ലെിൽ തത്തുലയമായ 

രരീക്ഷയുടട മാർക്്ക ലിസ്റ്റ ്

c. എും. ജി. സർേകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള അുംഗീകാര 

സർട്ടിൈിക്കറ്റ്  (ടറവക്കാവഗാനിഷൻ സർട്ടിൈിക്കറ്റ്) [മറ്റ് 

സുംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള സർേകലാശാലകളിൽ നിന്നുള്ള 

േിദയാർത്ഥികൾക്കായി] 

d. എസ്എസ്എൽസി അടല്ലെിൽ തത്തുലയ രരീക്ഷയുടട 

സർട്ടിൈിക്കറ്റ് 

e. സവഭ്ാേ സർട്ടിൈിക്കറ്റ് (പ്രവേശന തീയതിയുടട അേസാന 

ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ഇഷയു ടചയ്തതായിരിക്കണും) 

f. ആധാർ കാർൈ് 

g. പ്ടാൻസ്ഫർ സർട്ടിൈിക്കറ്റ് (ടി. സി.) 

h. ജാതി സർട്ടിൈിക്കറ്റ് (േിദയാർത്ഥികൾ 

തിരടെടുത്തിരിക്കുന്ന കവാട്ട രരിഗണിക്കുന്നതിനായി 

ബന്ധടെട്ട അധികാരികൾ നൽകിയത്) 

i. േരുമാന സർട്ടിൈിക്കറ്റ് (ബാധകടമെിൽ) 

j. കായിക / സാുംസ്കാരിക വനട്ടങ്ങളുടട സർട്ടിൈിക്കറ്റുകൾ 

(സ്വരാർട്സ്, / കൾച്ചറൽ കവാട്ട പ്രകാരും 

അവരക്ഷിക്കുന്നേർക്്ക) 

k. ലേകലയ സർട്ടിൈിക്കറ്റ് (അുംഗലേകലയമുള്ള 

േയക്തികളുടട കവാട്ടയിവല്ലക്്ക അവരക്ഷിക്കുന്നേർക്്ക) 

l. എക്സ്-സർേീസ്ടമൻ സർട്ടിൈിക്കറ്റ് (എക്സ്-സർേീസ്ടമൻടറ 

കുട്ടികൾക്കായി) 

m. എൻ. എസ്. എസ്. / എൻ. സി. സി. സർട്ടിൈിക്കറ്റ് (ൈിപ്ഗി 

തലത്തിൽ ലഭ്ിച്ചത്) 

n. വകാവളജ് ൈിക്ലവറഷൻ (_________________ ലിെിൽ നിന്ന ്

ൈൗൺവലാൈ് ടചയ്യാൻ കഴിയുും) 
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o. േിദയാർത്ഥിയുടടയുും മാതാരിതാക്കളുടടയുും സതയോങ്

മൂലും (_________________ ലിെിൽ നിന്ന ്ൈൗൺവലാൈ് ടചയ്യാൻ 

കഴിയുും) 

9. മുകളിൽെറെ വരഖകൾ രരിവശാധിച്ചുറെിച്ചതിനു വശഷും, 

േിദയാർത്ഥിക്്ക 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വകാവളജിൽ നിന്ന ്

പ്രിൻസിൊളുും ബന്ധടെട്ട േിഭ്ാഗത്തിൻട്റ 

വമലധികാരിയുമായി ആശയേിനിമയത്തിനുള്ള തീയതിയുും 

സമയേുും അറിയിച്ചുടകാണ്ടുള്ള ഒരു ഇ-ടമയിൽ 

ലഭ്ിക്കുന്നതാണ്  (ആശയേിനിമയത്തിനുള്ള ഓൺലലൻ 

ലാറ്റ്വൈാമുകളുടട േിശദാുംശങ്ങൾ ഇ-ടമയിൽ േഴി 

അറിയിക്കുന്നതാണ്) 

10. പ്രിൻസിൊളുും ബന്ധടെട്ട േിഭ്ാഗത്തിൻട്റ 

വമലധികാരിയുമായുള്ള േിജയകരമായ 

ആശയേിനിമയത്തിന് വശഷും, ടസന്റ് ആൽബർട്്ടസ് 

വകാവളജ് (ഓവട്ടാണമസ്), േിദയാർത്ഥിക്്ക താൽക്കാലിക 

പ്രവേശനും നൽകുകയുും, ൈീസ ് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ലിെ് 

ഇടമയിൽ േഴി അയയ്ക്കുകയുും ടചയ്യുും. 

11. താൽക്കാലിക പ്രവേശനേുും ൈീസ ്അടയ്ക്കുോനുള്ള ലിെുും 

ലഭ്ിച്ച േിദയാർത്ഥി, ഓൺലലൻ േഴിവയാ, സൗത്ത് ഇരയൻ 

ബാെിൻട്റ ഏടതെിലുും പ്ബാഞ്ചുകളിൽ ടചല്ലാൻ േഴിവയാ 1 

പ്രേൃത്തി ദിേസത്തിനുള്ളിൽ ആേശയമായ ടയൂഷൻ ൈീസ് 

അടയ്ക്കണും. അങ്ങടന ടചയ്യുന്നതിലൂടട, േിദയാർത്ഥി 

തനിക്കു അനുേദിച്ച പ്രവേശനും സ്ഥിരീകരിക്കുും. 

12. നിശ്ചിത തീയതിക്കുള്ളിൽ ൈീസ ് അടയ്ക്കാത്ത 

േിദയാർത്ഥിയുടട താൽക്കാലിക പ്രവേശനും 

റദ്ദാക്കടെടുന്നതായിരിക്കുും. അതിനാൽ, അവരക്ഷകർ 

അേരുടട ൈീസ ് നിശ്ചിത സമയരരിധിക്കുള്ളിൽ അടയ്

വക്കണ്ടതാണ്. 

. 
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Dates and Timelines  

Sl. No Particulars Dates and Timelines 

 Publication of Final Ranklists (PG) 16th October 2020 

 Online Allotment of Sports / Arts / PwD Quotas 19th October 2020 

 Online Allotment of General Quota  20th October 2020 

 Online Allotment of SC/ST Quotas 22nd October 2020 

 Online Allotment of Community Quota (Aided) (SF) 24th October 2020 

 Online Allotment of Management Quota (Aided) & 

Management General (SF) Quota 

26th October 2020 

 All other reservation Category 27th October 2020 

   

 

 


